ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/23-2-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 51

Περίληψη
Προμήθεια
Βασικών
Υλικών
Συνδρομής
του
Ε.Π.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ 2015-2016) για ωφελούμενους της Κ.Σ
«ΣΤΗ-ΡΙΖΩ» Π.Ε Ξάνθης - ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5000133

Στην Ξάνθη, σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.3557/192-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ζερενίδης Ιωάννης
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Παπαχρόνης Ιωάννης
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση).
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,
μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την
αριθμ.πρωτ.3566/19-2-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία
έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: - Tην αρ. πρωτ. 3565/19.02.2021 αναφορά της υπεύθυνης του έργου του Ε.Π.
Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, - Το γεγονός ότι η εξάπλωση της νέας
μετάλλαξης του κορωνοϊού στην Ελλάδα, εντείνει τους φόβους επιτάχυνσης του τρίτου κύματος πανδημίας
στη χώρα. - Την άμεση ανάγκη προστασία της υγείας των ωφελούμενων του προγράμματος, -Το γεγονός ότι
δεν είναι δυνατή στην παρούσα χρονική περίοδο η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, - Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3α
της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά
με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 σύμφωνα με τις οποίες ΄΄Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για
προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν
να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει σήμερα.’’
Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή: α) Την προμήθεια ειδών αντιμετώπισης επιδημίας κορωνοϊου covid
19, όπως περιγράφονται στην από 15-2-2021 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Αθλητισμού, Πολιτισμού, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τους ωφελούμενους της
Κοινωνικής Σύμπραξης ΄΄ΣΤΗ-ΡΙΖΩ’’ Π.Ε Ξάνθης – Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5000133 του Ε.Π. ‘’
’Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής’’(ΤΕΒΑ 2015-2016), με προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ’ του
ν.4412/2016 β) τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του
αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 32 &32Α με τους παρακάτω
υπαλλήλους:
Τακτικά Μέλη
Βαρελτζίδη Αθανάσιο (ως Πρόεδρο)
Τζανόγλου Καλλιόπη
Χατζηαντωνίου Κυριακή
Αναπληρωματικά Μέλη

Μπαμπάτσο Αθανάσιο
Σεφερίδη Κυριακο
Κυριακιδέλη Χαρίκλεια».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την προμήθεια ειδών αντιμετώπισης επιδημίας κορωνοϊου covid 19, για τους ωφελούμενους της
Κοινωνικής Σύμπραξης ΄΄ΣΤΗ-ΡΙΖΩ’’ Π.Ε Ξάνθης – Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5000133 του Ε.Π.
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων &Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΤΕΒΑ 2015-2016), με
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32
παρ. 2γ’ του ν.4412/2016, όπως περιγράφονται στην από 15-2-2021 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης,
Β) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή, για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του αντικειμένου της
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 32 &32Α με τους παρακάτω υπαλλήλους:
Τακτικά Μέλη
Βαρελτζίδη Αθανάσιο (ως Πρόεδρο)
Τζανόγλου Καλλιόπη
Χατζηαντωνίου Κυριακή
Αναπληρωματικά Μέλη
Μπαμπάτσο Αθανάσιο
Σεφερίδη Κυριακο
Κυριακιδέλη Χαρίκλεια
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 23-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Aριθμ. Μελέτης : Π1/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ε.Β.Υ.Σ.)
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ 2014-2020)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Λοιποί Όροι
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εξάπλωση της νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού στην Ελλάδα, εντείνει τους φόβους επιτάχυνσης
του τρίτου κύματος πανδημίας στη χώρα με αποτέλεσμα να κρίνεται επείγουσα και αναγκαία η
προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για την ατομική προφύλαξη και καθαριότητα
ωφελουμένων του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, μέσω αδιάθετων (μη
συμβασιοποιημένων)
χρηματικών υπολοίπων της πράξης΄΄ Αποκεντρωμένες Προμήθειες
τροφίμων κα ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων (2015-2016)΄΄ – Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5000133.
Λόγω της κατεπείγουσας προμήθειας της φύσεως των υλικών και των παρουσιαζόμενων
αναγκών, ο προμηθευτής σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει με ίδια
μέσα το αντικείμενο της προμήθειας στο Δήμο Ξάνθης, προκειμένου αυτός ως επικεφαλής εταίρος
να προχωρήσει άμεσα στη διανομή των προϊόντων, προς τους ωφελούμενους του προγράμματος.
Οι προμήθειες έχουν προσδιοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων με αναγωγή σε
στοιχεία του Ο.Π.Σ. ΤΕΒΑ.
Οι προδιαγραφές έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες του Προγράμματος ΤΕΒΑ και ειδικότερα τον
Οδηγό Εφαρμογής όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχουν ενσωματώσει τις καλές
πρακτικές άλλων ολοκληρωμένων διανομών.
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, του
άρθρου 32Α & 54 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08 Αυγ. 2016), της παρ.4 του άρθρου 209 του
Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 102/Α’/08 Ιουν. 2006 , όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/Α΄/23 Φεβ. 2007) και την παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016
(Φ.Ε.Κ./Α΄/ 134/27 Ιουλ. 2016) και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3α της Πράξης Νομοθ.
Περιεχομένου - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του
Ν.4682/20.
Για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών υιοθετήθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές της Γενικής Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Δ/νση Έρευνας
Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την
Προμήθεια Αγαθών) όπως αυτές καταγράφονται στις από 17 Ιουν. 2020 Διαδικτυακή Ανακοίνωση
του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. (http://teba.eiead.gr/announcement/νεεσ-τεχνικεσ-προδιαγραφεςτροφιμων) και από 19 Ιουν. 2020 Διαδικτυακή Ανακοίνωση του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.
(http://teba.eiead.gr/announcement/τεχνικεσ-προδιαγραφεσ-μασκασ-κοινοτ/).Τα προς προμήθεια
είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων
(CPV) :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

1

α.α

ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)

1
2
3

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ (ΤΖΕΛ)
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX
ΣΑΠΟΥΝΙ [ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ -ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ)
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (ΥΓΡΑ
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΧΕΡΙΩΝ)
ΔΙΑΛΥΜΑ
ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ
ΝΑΤΡΙΟΥ
(ΧΛΩΡΙΝΗ)
ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)

4
5
6

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ
CPV
33741300-9
18424300-0
33711900-6
33741100-7
24455000-8
35113400-3

Τα είδη κατατάσσονται στις παρακάτω ομάδες προμήθειας:
ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)
ΟΜΑΔΑ Α΄
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Β΄
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
(ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ)
ΟΜΑΔΑ Δ΄
ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ
ΧΕΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Ε΄
ΧΛΩΡΙΝΗ
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄
ΜΑΣΚΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ CPV
33741300-9
18424300-0
33711900-6
33741100-7
24455000-8
35113400-3

Λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι δυνατή στην παρούσα χρονική περίοδο η τήρηση των
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με
διαπραγμάτευση, καθώς είναι χρονοβόρες και λειτουργούν αποτρεπτικά στην άμεση προστασία και
εξυπηρέτηση των ωφελούμενων η σύναψη σύμβασης προμήθειας Διανεμόμενων Ειδών Βασικής
Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ»
προτείνεται να λάβει χώρα μετά από προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως
ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3α της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου
- ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 .
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες της μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να προμηθεύσουν το
σύνολο των ποσοτήτων για το είδος ή τα είδη που θα κατακυρωθούν σε αυτούς, εντός του
προβλεπόμενου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης. Η κατακύρωση θα γίνει στον

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος υλικού όπως αυτά προσδιορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά:
στο ποσό των εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (163.620,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι στο ποσό των εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (173.437,20 €) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 6%.
Τα προς προμήθεια διανεμόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση
που προορίζονται.
Τα προς προμήθεια διανεμόμενα είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς
κανονισμούς, την Ελληνική Νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί
αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν
εργαστηριακές δοκιμές
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού και την ανάρτηση του
στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την 28.2.2021 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία ισχύος της
παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55). Η
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να συντελεστεί έως την 28.2.2021 και σε κάθε
περίπτωση μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), προκειμένου τα υπό προμήθεια είδη να διανεμηθούν άμεσα
στους ωφελούμενους του Προγράμματος για ατομική προφύλαξη και καθαριότητα, προς αποτροπή
της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊου covid 19.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ
1.Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια
«απολυμαντικού τζέλ χεριών» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ).
Το απολυμαντικό τζελ χεριών ορίζεται ως βιοκτόνο προϊόν για την υγιεινή του ανθρώπου
(Τύπος 1), όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Καν. 528/2012.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το απολυμαντικό τζελ χεριών θα
αναφέρεται ως «προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε
ισχύουσες τροποποιήσεις τους.
2.Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.
2.1.3. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 528/2012.
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να έχει απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες, γρήγορη δράση
και να μην απαιτείται νερό για το ξέβγαλμα των χεριών.
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μήνες τουλάχιστον από την
ημερομηνία παραλαβής του.
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2.1.6. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να έχει παχύρευστη υγρή μορφή.
2.2.2. Το προϊόν μπορεί να διαθέτει αντλία.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Το προϊόν πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα.
2.3.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ως βάση την αλκοόλη.
2.3.3. Οι περιεχόμενες δραστικές ουσίες στο προϊόν πρέπει να είναι καταχωρημένες στο παράρτημα
I του Καν. 528/2012.
2.3.4. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στο προϊόν αναφέρονται στον Kαν.
528/2012.
3.Συσκευασία
3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι ή
αντλία και θα κλείνει ερμητικά (προσυσκευασία).
3.2. Η προσυσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 1lt προϊόντος.
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης.
Δε θα πρέπει να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
3.4.Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής
συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4.Επισημάνσεις
4.1.Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να
παρέχονται στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 528/2012) και εθνικής
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.2.Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και
αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
• Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
• Η ταυτότητα κάθε δραστικής ουσίας και η συγκέντρωση της σε μετρικές μονάδες.
• Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).
• Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του κατόχου αδείας.
• Ο τύπος παρασκευάσματος (π.χ. υγρό συμπύκνωμα κ.λπ).
• Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.
• Οδηγίες χρήσης και δοσολογία εκφραζόμενη σε μετρικές μονάδες.
• Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων ανεπιθύμητων παρενεργειών και οδηγίες πρώτης
βοήθειας.
• Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση
του προϊόντος.
• Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς,
δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά
τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
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4.3.Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών του ίδιου είδους που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
5.Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1.Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών
Ενοτήτων να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν
ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται
στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από
τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2.Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2%
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας την
τήρηση της παραγράφου 2.1.6, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της
παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3,
4.1. και 4.2. αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί
σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία.Το είδος
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία
με το αρμόδιο εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Το κόστος των εργαστηριακών
εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε
άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα.
6.Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία
μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του
προσωπικό, μέσα και δαπάνες.
γ) τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής
ασφάλειας των προϊόντων (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 R.E.A.C.H. ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια των συγκεκριμένων προϊόντων.
Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί
αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.
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δ) υπάρχει για το προϊόν η σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ή έχει κατατεθεί αίτηση
ανανέωσης αυτής και θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον
ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
1.Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του
είδους «Πλαστικά γάντια» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης τα πλαστικά γάντια θα
αναφέρονται ως «προϊόντα». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις
εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.
2.Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Τα προϊόντα θα πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε νομίμως λειτουργούσες
επιχειρήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.
2.1.3. Τα προϊόντα θα πρέπει να θα φέρουν CE.
2.1.4. Τα προϊόντα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και οι πρώτες ύλες αλλά και οι ουσίες στο
σύνολό τους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με
τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
2.1.5. Τα προϊόντα δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
2.1.6. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσης.
Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Τα προϊόντα πρέπει να είναι από πλαστικό υλικό.
2.2.2. Τα προϊόντα πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποίητα και χωρίς σχισίματα και τρύπες.
2.2.3. Τα προϊόντα θα είναι μιας χρήσης τύπου LATEX, χωρίς πούδρα σε μεγέθη Μedium και
Large.
3.Συσκευασία
3.1. Τα γάντια μιας χρήσης θα συσκευάζονται σε χάρτινη ή ανακυκλώσιμη πλαστική συσκευασία
(προσυσκευασία), η οποία θα περιέχει 100 τεμάχια.
3.2. Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δεν θα
πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης. Το περιεχόμενο τους επίσης
πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
3.3. Οι προσυσκευασίες με τα προϊόντα θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής
συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4.Επισημάνσεις
4.1.Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να
παρέχονται στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.2.Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
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•

Η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία, το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και η
ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ε.Ε., άλλως
τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος
στην ελληνική αγορά.
• Η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου.
• Το μέγεθος ή οι διαστάσεις του προϊόντος.
• Σήμανση ποιότητας CE
• Ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
4.3.Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η περιγραφή του είδους.
• Το μέγεθος του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
5.Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1.Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών
Ενοτήτων να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν
ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται
στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από
τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2.Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους
ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.6., τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου
2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3,4.1. και 4.2.
αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί
σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία
με το αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών
εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε
άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα.
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6.Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς
καμία μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του
προσωπικό, μέσα και δαπάνες.
γ) τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής
ασφάλειας των προϊόντων (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 R.E.A.C.H. ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια των συγκεκριμένων προϊόντων.
Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί
αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.
δ) υπάρχει για το προϊόν η σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ή έχει κατατεθεί αίτηση
ανανέωσης αυτής και θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον
ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ
1.Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του
είδους «Σαπούνια» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Στα σαπούνια συμπεριλαμβάνεται το υγρό σαπούνι (κρεμοσάπουνο).
Το σαπούνι χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του
Καν.1223/2009.
Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε
ισχύουσες τροποποιήσεις τους.
2.Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το σαπούνι πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες
επιχειρήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του σαπουνιού στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή του σαπουνιού πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Το σαπούνι πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν.1223/2009.
2.1.5. Το σαπούνι δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
Υγρό σαπούνι χεριών
Το σαπούνι πρέπει να είναι σε υγρή μορφή.
Το σαπούνι πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Το σαπούνι πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα.
2.3.2. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στο σαπούνι αναφέρονται στον Kαν.
1223/2009.
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3.Συσκευασία
3.1. Το υγρό σαπούνι θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό
καπάκι και θα κλείνει ερμητικά (προσυσκευασία). Σε κάθε συσκευασία θα περιέχεται τουλάχιστον
1 lt προϊόντος.
3.2. Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη
παραβίασης. Η προσυσκευασία του υγρού σαπουνιού δε θα πρέπει να έχει σπασίματα ή ρωγμές,
τρύπες και δε θα πρέπει να εμφανίζει διαρροή του προϊόντος.
3.3. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4.Επισημάνσεις
4.1.Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να
παρέχονται στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής
(Καν.1223/2009) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.2.Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.
• Tο ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε βάρος (gr).
• Η ένδειξη για το χρόνο διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα.
• Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση
του καλλυντικού προϊόντος.
• Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς,
δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά
τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
4.3.Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
5.Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1.Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών
Ενοτήτων να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν
ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται
στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από
τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2.Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2%
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε
είδους τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις
συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και
4.2. αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί
σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία,
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της παραγράφου 6(γ). Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων
και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά το ξηρό σαπούνι και το υγρό σαπούνι ή με το
αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους για το ξηρό πράσινο σαπούνι. Το κόστος
των εργαστηριακών ελέγχων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η
αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
6.Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία
μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του
προσωπικό, μέσα και δαπάνες.
γ) το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H.
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία
μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να
ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές
δοκιμές.
δ) το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να
αναφέρει τον αριθμό καταχώρησης του.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του
είδους «Υγρά μαντηλάκια χεριών» και συγκεκριμένα υγρά μαντηλάκια με αντισηπτικές /
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Τα υγρά μαντηλάκια χεριών ορίζονται ως βιοκτόνο προϊόν για την υγιεινή ανθρώπινη του
ανθρώπου (Τύπος 1), όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Καν. 528/2012.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης τα υγρά μαντηλάκια χεριών θα
αναφέρεται ως «προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε
ισχύουσες τροποποιήσεις τους.
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2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1.
Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.
2.1.3. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 528/2012.
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να έχει αντισηπτικές / αντιβακτηριδιακές ικανότητες και γρήγορη δράση.
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να προορίζεται για τον καθαρισμό των χεριών.
2.1.6. Το προϊόν πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 6 μήνες τουλάχιστον από την
ημερομηνία παραλαβής του.
2.1.7. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Τα μανηλάκια πρέπει να είναι υγρά, απαλά και να έχουν ευχάριστο άρωμα.
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Το προϊόν πρέπει να περιέχει αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα).
2.3.2. Οι περιεχόμενες δραστικές ουσίες στο προϊόν πρέπει να είναι καταχωρημένες στο παράρτημα
I του Καν. 528/2012.
2.3.3. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στο προϊόν αναφέρονται στον Kαν.
528/2012.
3. Συσκευασία
3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμους πλαστικούς και αδιαφανείς περιέκτες
(προσυσκευασία), με αυτοκόλλητο ή πλαστικό καπάκι.
3.2. Η προσυσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 15 τεμάχια (υγρά μαντηλάκια).
3.3.Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δε θα πρέπει να έχουν
σχισίματα και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης.
3.4.Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής
συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις
Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται
να παρέχονται στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 528/2012) και εθνικής
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και
αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
• Ο αριθμός τεμαχίων στην συσκευασία.
• H ταυτότητα κάθε δραστικής ουσίας και η συγκέντρωση της σε μετρικές μονάδες.
• Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).
• Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του κατόχου αδείας.
• Το είδος σκευάσματος (π.χ. υγρά μαντηλάκια).
• Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.
• Οδηγίες χρήσης και ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση.
• Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων ανεπιθύμητων παρενεργειών και οδηγίες πρώτης
βοήθειας.
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•

Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση
του προϊόντος.
• Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και
σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις.
Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς,
δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά
τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
στην ελληνική γλώσσα με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και
σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών
Ενοτήτων να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν
ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται
στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από
τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2 Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2%
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση των παραγράφων
2.1.6. και 2.1.7, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 4.1. και 4.2. αντίστοιχα.
Ειδικότερα, η Επιτροπή ελέγχει εάν στη συσκευασία αναφέρεται ότι στα συστατικά περιλαμβάνεται
οινόπνευμα ή αλλιώς αιθυλική αλκοόλη (παρ.
2.3.2).
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί
σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία
με το αρμόδιο εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Το κόστος των εργαστηριακών
εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε
άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα.
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6.Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία
μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του
προσωπικό, μέσα και δαπάνες.
γ) διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι
επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals) και τον Καν. 2015/830, και θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο
στάδιο της παραλαβής.
δ) το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου
και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να
διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
ε) υπάρχει για το προϊόν η σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ή έχει κατατεθεί αίτηση
ανανέωσης αυτής και θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον
ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ
1.Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του
είδους χλωρίνη για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Η χλωρίνη ορίζεται ως βιοκτόνο προϊόν για την απολύμανση επιφανειών (Τύπος 2), όπως
αναφέρεται στο Παράρτημα V του Καν. 528/2012.
Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε
ισχύουσες τροποποιήσεις τους.
2.Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Η χλωρίνη θα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες
επιχειρήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή της χλωρίνης στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας
προϊόντων.
2.1.3. Η χλωρίνη πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 528/2012.
2.1.4. Η χλωρίνη πρέπει να έχει απολυμαντικές ιδιότητες, γρήγορη δράση και να είναι κατάλληλο
για όλες τις επιφάνειες.
2.1.5. Η χλωρίνη δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα.
2.1.6. Η ημερομηνία παραγωγής της χλωρίνης δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσης.
Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Η χλωρίνη θα είναι σε παχύρευστη μορφή.
2.2.2. Η χλωρίνη πρέπει να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή και όχι οσμή ξένη προς το είδος (πχ
κεροζίνης ή ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη οσμή).
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Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Οι περιεχόμενες δραστικές ουσίες στη χλωρίνη πρέπει να είναι καταχωρημένες στο
παράρτημα I του Καν. 528/2012.
2.3.2. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στη χλωρίνη αναφέρονται στον Kαν.
528/2012.
3.Συσκευασία
3.1. Η χλωρίνη θα είναι συσκευασμένη σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι
(προσυσκευασία) και θα κλείνει ερμητικά.
3.2. Η χλωρίνη θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου τουλάχιστον 750ml.
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης.
Δε θα πρέπει να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
3.4.Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4.Επισημάνσεις
Στην επισήμανση της χλωρίνης θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται
να παρέχονται στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 528/2012) και εθνικής
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.1.Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα
οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και
αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
• Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
• Η ταυτότητα κάθε δραστικής ουσίας και η συγκέντρωση της σε μετρικές μονάδες.
• Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).
• Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του κατόχου αδείας.
• Ο τύπος παρασκευάσματος (π.χ. υγρό κ.λπ).
• Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.
• Οδηγίες χρήσης και δοσολογία εκφραζόμενη σε μετρικές μονάδες.
• Οι ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες
προφύλαξης).
• Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».
• Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση
του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξης.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και
σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις.
4.2 Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση
με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
• Η επωνυμία του αναδόχου.
• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Ο αριθμός της σύμβασης.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και
σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις.
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5.Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1.Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών
Ενοτήτων να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν
ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται
στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από
τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2.Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2%
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της παραγράφου
2.1.6, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις
συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί
σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία
με το αρμόδιο εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Το κόστος των εργαστηριακών
εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε
άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα.
6.Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία
μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του
προσωπικό, μέσα και δαπάνες.
γ) τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής
ασφάλειας των προϊόντων (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 R.E.A.C.H. ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια των συγκεκριμένων προϊόντων.
Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί
αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.
δ)υπάρχει για το προϊόν η σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ή έχει κατατεθεί αίτηση
ανανέωσης αυτής και θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον
ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΑΣΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)
1.Εισαγωγή
Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές αποσκοπούν στον καθορισμό των απαιτήσεων για την
προμήθεια του είδους «Επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου» (μάσκα κοινότητας), για
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τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.
Το επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου (μάσκα κοινότητας) δεν προορίζεται για
χρήση σε δομές υγείας ή από επαγγελματίες υγείας. Χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό με στόχο
την κάλυψη του προσώπου του ατόμου που το φορά, αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν
υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες προστασίας (Φυσική απόσταση - Υγιεινή των χεριών Αποφυγή αγγίγματος προσώπου).
Στη συνέχεια του παρόντος το επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου θα αναφέρεται
ως «προϊόν».
2.Γενικές Απαιτήσεις
2.1.1 Το προϊόν θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
2.1.2. Η κατασκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται με σύγχρονες μεθόδους και πρώτες ύλες
άριστης ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η συμφωνία με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
2.1.3 Η κατασκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το
στόμα και το πηγούνι και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ μάσκας και προσώπου.
2.1.4 Το προϊόν πρέπει να διατηρεί τις επιδόσεις του Παραρτήματος Α τουλάχιστον για 10
κύκλους πλύσεων.
2.1.5 Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από ετικέτα φροντίδας η οποία συμμορφώνεται με τις
συστάσεις του διεθνούς οργανισμού Ginetex, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ.
2.1.6 Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τη Διεθνή Οικολογική
Πιστοποίηση Oeko-Tex Standard 100 για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel ή ισοδύναμο.
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
Απαιτήσεις Πρώτων Υλών
2.2.1. Για την κατασκευή του προϊόντος χρησιμοποιείται ύφασμα (σταθερό ή πλεκτό) σύνθεσης
100% βαμβάκι άριστης ποιότητας, καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο ξένων ουσιών, καθαρό,
ομοειδές, λεπτό μακρόινο.
2.2.2. Το ύφασμα εξεταζόμενο μακροσκοπικά πρέπει να είναι ομαλό, ισόπυκνο και συνεκτικό,
χωρίς να παρουσιάζει ελαττώματα όπως τρύπες, σχισίματα, κοψίματα, αραιώματα, παραφασάδες,
κόμπους, ραβδώσεις, τραβήγματα, κ.α.
2.2.3. Το ύφασμα πρέπει να αντέχει στο συχνό πλύσιμο στους 60°C.
2.2.4. Το χρώμα του υφάσματος είναι λευκό ή εκρού.
2.2.5. Οι απαιτήσεις επιδόσεων (performance requirements) του υφάσματος αναφέρονται στο
Παράρτημα Α.
Κατασκευαστικά Στοιχεία
2.3.1. Για την κατασκευή του προϊόντος χρησιμοποιούνται δύο φύλλα υφάσματος.
2.3.2. Στις κάθετες πλευρές και στο μέσο αυτών σχηματίζονται τουλάχιστον δύο (2) πιέτες πλάτους
1,0-1,5cm. Εναλλακτικά, ράβεται ενδιάμεσα λάστιχο, έτσι ώστε να δημιουργείται σούρα. 3.2.3.
Στο πάνω μέρος, στην περιοχή της μύτης, μεταξύ των δύο φύλλων υφάσματος τοποθετείται μαλακό
μεταλλικό έλασμα για καλύτερη εφαρμογή στη μύτη. Για την σταθεροποίηση του ελάσματος στο
ύφασμα γίνεται γαζί έτσι ώστε να μην είναι εφικτή η μετατόπισή του. Εναλλακτικά, μπορεί να
δοθεί ανατομικό σχήμα με δύο κάθετες ραφές στη μύτη και στο στόμα.
2.3.4. Η ραφή των δύο φύλλων γίνεται με τρόπο ώστε οι ελεύθερες άκρες του υφάσματος να
βρίσκονται στο εσωτερικό των δύο φύλλων. Εναλλακτικά, τα ελεύθερα άκρα καλύπτονται με
βαμβακερό ρέλι.
2.3.5. Για την συγκράτηση του προϊόντος στο πρόσωπο, ράβεται στα δύο άκρα κάθε κάθετης
πλευράς από ένα ενιαίο λάστιχο φάρδους 3-5mm ή ελαστικό βαμβακερό ρέλι, του οποίου το μήκος
σε πλήρη ανάπτυξη είναι 17,0±0,5cm.
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2.3.6. Οι τελικές διαστάσεις του προϊόντος, με κλειστές τις πιέτες και χωρίς τα λάστιχα της
παραγράφου 3.2.5, πρέπει να είναι 18 x 10 cm με ανοχή ±0,5cm.
3.Συσκευασία
3.1.Προσυσκευασία
Κάθε προϊόν, το κάθε ένα χωριστά, τοποθετείται μέσα σε διάφανη, πλαστική, σφραγισμένη και
ανακυκλώσιμη σακούλα. Ανά πέντε (5) τεμάχια τοποθετούνται εντός χάρτινης ή πλαστικής
ανακυκλώσιμης συσκευασίας.
3.2. Δευτερογενής Συσκευασία
Κατάλληλος αριθμός τεμαχίων συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία)
κατάλληλων διαστάσεων, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. Το χαρτοκιβώτιο
σφραγίζεται στο πάνω μέρος με συγκολλητική ταινία και φέρει εξωτερικά ταινία (τσέρκι), ένα κατά
τον διαμήκη και ένα κατά τον εγκάρσιο άξονα.
4.Επισημάνσεις
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι
ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
 Ονομασία πώλησης προϊόντος (Επαναχρησιμοποιούμενο Κάλυμμα Προσώπου - Μάσκα
Κοινότητας)
 Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός
τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
 Ποσότητα σε τεμάχια (5 τεμάχια)
 Σύνθεση
 Πληροφορίες και Σύμβολα Φροντίδας
 Σύσταση για Πλύσιμο πριν από την πρώτη χρήση
 Οικολογικό Σήμα (§2.6)
 Ελάχιστος Εγγυημένος Αριθμός Πλύσεων (όχι μικρότερος από 10 πλύσεις)
 Σύσταση για απόρριψη μετά τον ελάχιστο εγγυημένο αριθμό πλύσεων.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
Επιπρόσθετα, επί της συσκευασίας ή σε καρτέλα που θα τοποθετείται εντός της συσκευασίας, θα
αναγράφονται οι οδηγίες σωστής χρήσης όπως αναφέρονται από τον ΕΟΔΥ καθώς επίσης και
οδηγίες απόρριψης (Παράρτημα Β).
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω
τουλάχιστον στοιχεία:
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η ΦΡΑΣΗ «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ
ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ.
5.Διενεργούμενοι Έλεγχοι
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5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών
Ενοτήτων να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη
νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών
απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να διενεργήσουν
ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα
προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Μακροσκοπικός Έλεγχος
Η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα
σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) και όχι λιγότερα
από δέκα (10) τεμάχια. Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ελέγχονται η ποιότητα της εργασίας
κατασκευής, η συμφωνία της κατασκευής με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής σύμφωνα με
τις παραγράφους 2.3, 3.2, τυχόν μακροσκοπικά ελαττώματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
παραγράφων 3.1.2 και 3.1.4 και οι απαιτήσεις συσκευασία και επισήμανσης σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία
με το αρμόδιο εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Το κόστος των εργαστηριακών
εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε
άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα
5.3. Εργαστηριακός Έλεγχος
Η Επιτροπή Παραλαβής επιλέγει τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό2‰ της
παραδοθείσας ποσότητας, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από είκοσι (20) τεμάχια, από τα
οποία τα μισά χαρακτηρίζονται δείγματα και τα άλλα μισά αντιδείγματα. Τα δείγματα
αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλο δημόσιο εργαστήριο (πχ ΕΒΕΤΑΜ) για
τους εργαστηριακούς ελέγχους του Πίνακα του Παραρτήματος Α, ενώ τα αντιδείγματα
φυλάσσονται από την Υπηρεσία για να εξεταστούν σε περίπτωση κατ΄ έφεσιν εξέτασης. Τα
δείγματα και αντιδείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε
άμεση αντικατάστασή τους, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα
ποσότητα. Επίσης, το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή.
6.Υποχρεώσεις Οικονομικών Φορέων
Κάθε οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη
δήλωση, όπου θα δηλώνει:
 το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων, καθώς επίσης και την ακριβή τοποθεσία,
ταχυδρομική διεύθυνση και επωνυμία αυτού.
 ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους
χωρίς καμία μεταβολή.
 ότι εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό
του προσωπικό, μέσα και δαπάνες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

 ότι εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό Standard 100 by

OEKO-TEX ή Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό. Ο
προμηθευτής θα προσκομίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής το εν ισχύ
πιστοποιητικό. Η ισχύς του πιστοποιητικού καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτό στοιχεία, θα
επιβεβαιώνονται κατά την παράδοση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κανόνες που
διέπουν το κάθε σήμα. Το προσκομισθέν πιστοποιητικό θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο
παραλαβής.
 τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής
ασφάλειας των προϊόντων (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 R.E.A.C.H. ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια των συγκεκριμένων
προϊόντων. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και
όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Παραρτήματα

θεωρήθηκε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
03ο ΘΕΜΑ : ΜΕΘΟΔΟΣ
01ο ΘΕΜΑ :02ο
Α/ΑΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
04ο ΘΕΜΑ : ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΔΟΚΙΜΗΣ

05ο ΘΕΜΑ :06ο
1 ΘΕΜΑ : Σύνθεση

07ο ΘΕΜΑ : ISO 1833 08ο ΘΕΜΑ : 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

09ο ΘΕΜΑ :10ο
2 ΘΕΜΑ : Βάρος (gr/m2) 11ο ΘΕΜΑ : ISO 12127
12ο ΘΕΜΑ : 150-170
16ο ΘΕΜΑ : ISO 3759 &19ο ΘΕΜΑ : Kατά
μήκος:
14ο
ΘΕΜΑ
:
Μεταβολή
διαστάσεων
ΘΕΜΑ : ISO 5077 &
Max: ±3% Kατά
13ο ΘΕΜΑ :15ο
3 ΘΕΜΑ : (πλυντήριο και 17ο
18ο
tubler
ΘΕΜΑ
dry) : ISO 6330 (μέθοδος 6Ν πλάτος:
Max:
60°C)
±3%
21ο ΘΕΜΑ : Απόδοση
24οδιήθησης
ΘΕΜΑ : EN13274-7
σωματιδίων 25ο ΘΕΜΑ : ISO 3759 &
26οFiltration
ΘΕΜΑ : ISO 5077 &28ο ΘΕΜΑ : Min: 15
20ο ΘΕΜΑ :22ο
4 ΘΕΜΑ : (Particle
Efficiency) μετά
27ο από
ΘΕΜΑ
10 : ISO 6330 (μέθοδος 6Ν
κύκλους πλύσεων
60°C)
23ο ΘΕΜΑ : (%)
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30ο ΘΕΜΑ : Αναπνευσιμότητα
31ο ΘΕΜΑ : EN14683(Annex C)
(Differential 32ο
pressure)
ΘΕΜΑ : ISO 3759 &
μετά
από
10
33ο
κύκλους
ΘΕΜΑ : ISO 5077 &35ο ΘΕΜΑ : Max:40
29ο ΘΕΜΑ : 5
πλύσεων (Pa/cm
34ο2)ΘΕΜΑ : ISO 6330 (μέθοδος 6Ν
60°C)
37ο ΘΕΜΑ : Pilling
36ο ΘΕΜΑ :38ο
6 ΘΕΜΑ : μετά από
πλύσεων

39ο ΘΕΜΑ : EN ISO12945-1
40ο ΘΕΜΑ : ISO 3759 &
ΘΕΜΑ : ISO 5077 &43ο ΘΕΜΑ : Min: 4
1041οκύκλους
42ο ΘΕΜΑ : ISO 6330 (μέθοδος 6Ν
60°C)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
(Πηγή: https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/)
Η σωστή χρήση της μάσκας είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητά της και την προστασία του
ατόμου που τη φορά.
 Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών με πλύσιμο ή με αλκοολούχο αντισηπτικό αμέσως πριν
φορέσετε τη μάσκα και οπωσδήποτε πριν την αφαιρέσετε.
 Τοποθετείστε τη μάσκα ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι και να μην
υπάρχουν κενά μεταξύ μάσκας και προσώπου. Εάν η μάσκα έχει μεταλλικό έλασμα πιέστε το
απαλά γύρω από τη ράχη της μύτης. ΜΗΝ αγγίζετε τη μάσκα όταν τη φοράτε γιατί μπορεί να
μεταφέρετε τον ιό στα δάκτυλά σας.
 Η μάσκα αφαιρείται πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από πάνω. Εάν
πρόκειται για μάσκα με λαστιχένιους βραχίονες, αφαιρείται πιάνοντας ταυτόχρονα τους
λαστιχένιους βραχίονες.
 Μην αγγίζετε το μπροστινό μέρος της μάσκας! Θεωρείται μολυσμένο!
 Η μάσκα πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται όταν υγρανθεί.
 Απορρίπτετε τη μάσκα κρατώντας την πάντα από τα κορδόνια ή τους λαστιχένιους βραχίονες.
 Πλύνετε την μάσκα το συντομότερο δυνατόν μετά από κάθε χρήση με κοινό απορρυπαντικό και
σε θερμοκρασία 60οC.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ
 Για να μειώσετε τους κινδύνους από τη χρήση αυτών των μασκών, πρέπει να σημειωθεί ότι
μόλις ξεπεραστεί ο μέγιστος αριθμός πλύσεων πρέπει αυτές να απορρίπτονται.
 Οι μάσκες πρέπει να απορρίπτονται σε δοχείο με πλαστική σακούλα (κατά προτίμηση με
καπάκι, μη χειροκίνητο).
 Οι χρησιμοποιημένες μάσκες μπορούν επίσης να απορριφθούν σε δοχεία βιολογικών
αποβλήτων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ GINETEX ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Οι κύριες συστάσεις φροντίδας του προϊόντος, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς καθώς
εξαρτώνται από τη σύνθεση των υλικών κατασκευής, είναι:
 Πλύσιμο στο πλυντήριο τουλάχιστον στους 60° C για τουλάχιστον 30’, κανονικό
πρόγραμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

 Όχι χρήση χλωρίνης
 Ήπιο στέγνωμα στο στεγνωτήριο τουλάχιστον στους 60° C ή φυσικό στέγνωμα σε καθαρό

και αεριζόμενο χώρο

 Σιδέρωμα στους 120° C το μέγιστο, χωρίς ατμό
 Όχι επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα
 Ναι σε κανονικό επαγγελματικό υγρό καθάρισμα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Απολυμαντικό τζελ χεριών
(≥1 lt)

Τμχ
(≥1 lt)

6.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

7,97 €

47.820,00 €

Καθαρή αξία
ΦΠΑ 6%
Σύνολο

47.820,00 €
2.869,20 €
50.689,20 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πλαστικά γάντια τύπου
Latex.
Χωρίς
πούδρα
(medium & large,(≥100)

Τμχ
(≥100)

6.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

8,00 €

48.000,00 €

Καθαρή αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

48.000,00 €
2.880,00 €
50.880,00 €

ΟΜΑΔΑ 3: YΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
ΤΙΜΗ
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ
σαπούνι Τμχ
(≥1
6.000
2,00 €
lt)
Καθαρή αξία
ΦΠΑ 6%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρό
(κρεμοσάπουνο)
(≥1 lt)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΔΑΠΑΝΗ
12.000,00 €
12.000,00 €
720,20 €

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Σύνολο

12.720,00 €

ΟΜΑΔΑ 4: ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υγρά μαντηλάκια χεριών (με
αντισηπτικές/αντιβακτηριακές
ιδιότητες, ≥15)

ΤΙΜΗ
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ
Τμχ
(≥15)

ΔΑΠΑΝΗ

0,90 €

5.400,00 €

Καθαρή αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

5.400,00 €
324,00 €
5.724,00 €

6.000

ΟΜΑΔΑ 5: ΧΛΩΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χλωρίνη (≥750ml)

ΤΙΜΗ
Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ
Τμχ
(≥1
6.000
1,00 €
lt)
Καθαρή αξία
ΦΠΑ 6%
Σύνολο

ΔΑΠΑΝΗ
6.000,00 €
6.000,00 €
360,00 €
6.360,00 €

ΟΜΑΔΑ 6:ΜΑΣΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μάσκα κοινότητας (≥5)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τμχ
(≥5)

6.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

7,40 €

44.400,00 €

Καθαρή αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

44.400,00 €
2.664,00 €
47.064,00 €

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης που καλύπτεται από την
παρούσα μελέτη απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.
1) Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια
Υπηρεσία και άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Ξάνθης, εφόσον υπάρχει.
2) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν γνώση και να συμμορφώνονται με όλους τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών απαρέγκλιτα.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες – Επιπρόσθετα Μέτρα λόγω πανδημίας COVID-19
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και εφαρμόζουν τις από
14/03/2020 Κατευθυντήριες Οδηγίες – Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) – Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε
εργασιακούς χώρους του ΕΛΙΝΥΑΕ – Υπουργείο Εργασίας (http://elinyae.gr/sites/default/files/202003/12313.pdf)
Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των υπό προμήθεια διανεμόμενων ειδών πρέπει να είναι εφικτή αμέσως μετά την
υπογραφή της σύμβασης και μπορεί να πραγματοποιείται άπαξ ή τμηματικά και σταδιακά με βάση τον
προγραμματισμό παραδόσεων της αναθέτουσας αρχής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του οριζόμενου
χρόνου παράδοσης (ορίζεται από την Υπηρεσία σε συνεννόηση με το ανάδοχο).
Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται, συνολικά για τις ποσότητες που αφορούν, σε κάθε χώρο
παράδοσης τις ίδιες ημέρες και ώρες, στη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, όπως αυτές θα υποδειχθούν
από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι διανομές των προϊόντων προβλέπεται να γίνουν σε προσδιορισμένες
χρονικές περιόδους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.
Κάθε σχετική παραγγελία θα δίνεται στον Ανάδοχο μέσω φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Τόπος και Τρόπος Παράδοσης
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και
απρόσκοπτη παράδοση των ειδών στα σημεία διανομής.
Οι παραδόσεις των διανεμόμενων ειδών θα γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε σημεία
(και επί του εδάφους αυτών), εντός των ορίων των 4 Δήμων (Δήμος Ξάνθης, Δήμος Αβδήρων, Δήμος
Μύκης, Δήμος Τοπείρου) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, τα οποία θα
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.
Οι διανομές των προϊόντων θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που θα καθορίζονται από τους
Εταίρους της Κοινοπραξίας και θα οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν όσο το δυνατό
συντομότεροι χρόνοι αναμονής, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ωφελούμενων πολιτών και την
προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες των δημοσίων αρχών.
Ο Ανάδοχος θα συνδράμει άνευ επιπλέον οικονομικού ανταλλάγματος στην διανομή των ειδών
απευθείας στους ωφελούμενους σε πακέτα ειδών τα οποία θα απαρτίζονται για κάθε ωφελούμενο από τα
είδη που προσδιορίζει η Αναθέτουσα Αρχή πριν την εκάστοτε παράδοση και θα απαρτίζουν το «καλάθι»
του.
Ειδικότερα:
Με σκοπό την επί τόπου διανομή των ειδών στους ωφελούμενους και τη διευκόλυνση του έργου της
Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ, ο ανάδοχος καλείται δεσμευτικά να :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

α) τυποποιήσει τα δέματα των ωφελούμενων σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως
αναφέρεται σε κατάλληλη «Συσκευασία», (πρωτογενή/δευτερογενή/τριτογενή). Συγκεκριμένα: Τα προϊόντα,
θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο σε χάρτινο ή άλλο ανακυκλώσιμο υλικό, ανά περίπτωση κατάλληλο,
ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση, τα οποία θα αποτελούν το πακέτο /
Σετ Ειδών Αντιμετώπισης Επιδημίας Κορωνοϊού – COVID 19 ωφελούμενου. Η συσκευασία θα πρέπει να
είναι κλειστή, ακέραια (χωρίς χτυπήματα, φθορές και παραμορφώσεις), να μην εμφανίζει διαρροές και να
είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. Στην εξωτερική
επιφάνεια των πακέτων θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω επισημάνσεις:
• Τα σήματα του Ταμείου ΤΕΒΑ /FEAD
• Τα είδη του Πακέτου που περιέχει η συσκευασία
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
β) μεταφέρει τα προμηθευθέντα προϊόντα με τα κατάλληλα οχήματα στον τόπο διανομής, να τα εκφορτώσει,
να τα τοποθετήσει και να τα παραδώσει ταξινομημένα ανά κατηγορία δέματος στα σημεία διανομής στους
τελικούς δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος), διαθέτοντας το απαιτούμενο προσωπικό και την
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ακολουθώντας τις υποδείξεις της υπηρεσίας και ενεργώντας υπό την
εποπτεία του αρμόδιου προσωπικού της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» προκειμένου για την
εξασφάλιση της συνεχούς ροής στη διανομή.
Πιο συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει αφού παραλάβει σχετικό
έγγραφο που θα του παραδίδεται κατόπιν σχετικού ελέγχου από τους υπαλλήλους των Εταίρων Κοινωνικής
Σύμπραξης στους χώρους διανομής για τον κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, να συγκεντρώνει τα αντίστοιχα
προϊόντα, να τα παραδίδει στους ωφελούμενους να συνδράμει αυτούς κατά την τοποθέτηση των προϊόντων
στο καρότσι ή στο μέσο μεταφοράς που οι ωφελούμενοι θα διαθέτουν.
γ) Να φορτώσει, μεταφέρει, εκφορτώσει και φυλάξει όλα τα δέματα που δεν
παρέλαβαν οι ωφελούμενοι από τον χώρο διανομής προς κατάλληλη αποθήκη για τίς
ανάγκες του ΤΕΒΑ, προκειμένου για τη διανομή τους σε ωφελούμενους σε χρόνο και με τρόπο ο οποίος θα
του υποδειχθεί από τον επικεφαλής εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ».
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διάθεση των προϊόντων με συνδρομή του προσωπικού του αναδόχου
στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ μπορεί να γίνει σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο.
Στην περίπτωση που ο χώρος είναι ανοικτός, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες, να συνδράμει μέσα για την επαρκή προστασία των ωφελούμενων και των προς διανομή
προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει με κάθε πρόσφορο μέσο την
προστασία της δημόσιας υγείας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά περίπτωση, να συνεργάζεται με την Κοινωνική Σύμπραξη για το
συντονισμό της περαίωσης διανομών άλλων προμηθειών του προγράμματος.
Οι ποσότητες που έχουν προγραμματιστεί, σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τον
υπολογιζόμενο αριθμό ωφελούμενων, αφορούν ενδεικτικά μια (1) διανομή προϊόντων σε επίπεδο εύρους
διανομής Κοινωνικής Σύμπραξης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό
των διανομών, τη σύνθεση των συνταγών και τη διανεμομένη ποσότητα, μέχρι εξαντλήσεως των
αναγραφόμενων στην παρούσα μελέτη ποσοτήτων.
Η προσκόμιση των προϊόντων θα γίνεται με δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής -τιμολόγιο. Τα
τιμολόγια πρέπει να είναι απολύτως διευκρινισμένα και συσχετισμένα με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής.
Η μη τήρηση των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου
Σημειώνεται ότι προκειμένου για τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό2019 SARS-CoV-2) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά περίπτωση να ακολουθεί τις ισχύουσες κατά το
χρόνο διανομής οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τις προβλέψεις
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της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. όπως αυτός
ισχύει κατά το χρονικό διάστημα διανομής/ων των προμηθευθέντων προϊόντων.
Ευθύνες Αναδόχου
Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων
και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.
Καθ’ όλο τον χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος προμηθευτής να αντικαταστήσει με δικές
του δαπάνες κάθε υλικό ή τμήμα του, που θα αποδειχθεί ελαττωματικό.
Επισημαίνεται ότι για ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης
στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ευθύνεται δε προσωπικώς
μόνον ο ανάδοχος και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε
προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης της
Αναθέτουσας Αρχής και των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
«ΣΤΗΡΙ-ΖΩ».
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των διανεμόμενων ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους καθ'
όλη την διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση
και μεταφορά στον τόπο παράδοσης και διανομή στο σημεία διανομής, βαρύνουν αποκλειστικά τον
προμηθευτή.
Ειδικά στην περίπτωση που από τη χρήση των προϊόντων ή από την πλημμελή διασφάλιση
συνθηκών προστασίας της δημόσιας υγείας κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκληθούν αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία των ωφελούμενων ή τρίτων, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις
δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προκλήθηκαν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και
άλλα δικαιώματα σε βάρος του.
Για τους λόγους αυτούς ο ανάδοχος καλείται να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, να
καλύπτει το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου και να βρίσκεται σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις
νόμιμες συνέπειες. Αν προμηθευτής καταστεί υπότροπος αναφορικά με την προμήθεια ακατάλληλων
προϊόντων, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
ΞΑΝΘΗ, …………
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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ΞΑΝΘΗ, ………….
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας,
Αθλητισμού, Παιδείας &
Πολιτισμού
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